LUNCHKAART
VAN DER VALK HOTEL ’S-HERTOGENBOSCH - VUGHT

Soepen /Soups
TOMATENSOEP / TOMATO SOUP
Met balletjes en croutons

Salades /Salads
CAESAR SALADE / CAESAR SALAD

12,50
Romaanse sla, ansjovis, cherrytomaten en een
gekookt eitje met een overheerlijke yoghurt dressing

MARCO POLO SALADE /
MARCO POLO SALAD

13,50
Romaanse sla met gegrilde kuikenhaasjes,
Parmezaanse kaas, croutons en een Caesar dressing

GRIEKSE SALADE / GREEK SALAD
15,50
Salade met warme geitenkaas op toast, honing,
spek, olijven, zongedroogde tomaten, rode ui
en basilicumdressing (ook vegetarisch mogelijk)
ZEEVRUCHTENSALADE / SEAFOOD SALAD 15,00

Gerookte zalmsnippers, Hollandse garnalen en
surimisalade, geserveerd met huisgemaakte
whisky-cocktailsaus

SALADE NIÇOISE / SALAD NIÇOISE
14,50
Mesclun sla, olijven, komkommer, tomaat,
rode ui, haricot-verts, een gekookt eitje en balsamico
dressing, met kort om-en-om gegrilde dagverse tonijn
CARPACCIO VAN HET WAARDSE RUND /
CARPACCIO SALAD

• Classico; met pijnboompitten, croutons,
13,50
Parmezaanse kaas, groene pestodressing
en geserveerd met rucola
• ‘A la truffe’; met basilicum aangemaakte
14,50
mesclun sla, geserveerd met pijnboompitjes,
croutons, Parmezaanse kaas en een truffeldressing 		
Al onze salades worden geserveerd met ovenvers brood /
All our salads are served with bread

Heeft u speciale dieetwensen of bent u ergens
allergisch voor? Vraag naar onze allergenenkaart
of raadpleeg één van onze restaurantmanagers.
In case you have allergies or follow a special diet, please ask
the serving staff to explain our allergenic guide.

Vegetarisch gerecht.

6,50

GROENTESOEP / VEGETABLE SOUP
6,50
Runderbouillon met rundvlees en verse groenten
KIPPENSOEP / CHICKEN SOUP
Heldere kippenbouillon met malse kip en prei

6,50

CHAMPIGNONSOEP / MUSHROOM SOUP
Zeer romig en goed gevuld

6,50

UIENSOEP / FRENCH ONION SOUP
Gegratineerd met een kaascrouton

6,50

Al onze soepen worden geserveerd met ovenvers brood /
All our soups are served with bread

Warme lunchgerechten
/Warm lunch

CLUBSANDWICH / CLUBSANDWICH
Landbrood gevuld met kip, omelet, spek en
truffelmayonaise, geserveerd met chips

12,50

KIPSATÉ / CHICKEN SATAY
14,50
Spies van malse kippendijen, satésaus, atjar en
kroepoek, geserveerd met stokbrood of frites
BIEFSTUK / STEAK
18,75
Hollandse biefstuk geserveerd met frites of brood
TOEKAN BURGER /
TOUCAN ANGUS BURGER

15,75
Voor de grote eter; rosé gebraden 100% Black Angus
hamburger, bacon, gebakken ui, gebakken ei, kaas en
augurk, geserveerd met frites en mayonaise

KROKETTEN MET FRITES /
CROQUETTES WITH FRIES

Twee originele ‘Valk’ kroketten met mosterd,
frites en mayonaise

KROKETTEN OP BROOD /
CROQUETTES WITH BREAD

10,50

8,25
Twee originele ‘Valk’ kroketten met brood en mosterd
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Uitsmijters /Eggs
KLEINTJE UITSMIJTER /
SMALL FRIED EGG ON TOAST

Belegde broodjes /Bread
8,25

Twee sneetjes brood en twee eieren,
met keuze uit ham, kaas, rosbief en/of spek

UITSMIJTER / FRIED EGG ON TOAST

10,50

Geheel naar uw wens, drie sneetjes brood met
drie eieren, belegd met ham, kaas, rosbief en/of spek

REUZE UITSMIJTER /
GIANT FRIED EGG ON TOAST

11,00

Uitsmijter op drie sneetjes brood met ham,
kaas, rosbief en een bolletje rundvleessalade
met ravigottesaus

UITSMIJTER ‘DE WITTE’ /
FRIED EGG ON TOAST ‘DE WITTE’

9,75

Twee sneetjes brood met ham, een spiegelei,
een kroket en een bolletje rundvleessalade
met ravigottesaus

VUGHTS 12-UURTJE /
VUGHTS 12 O’CLOCK

Drie sneetjes brood met rosbief, een kroket,
een spiegelei, een bolletje huzarensalade met
ravigottesaus en een klein soepje naar keuze

11,50

OMELET / OMELETTE
Door u samengesteld met een keuze uit ham,
kaas en/of tomaat

9,00

BOERENOMELET / FARMERS OMELETTE
Ouderwets lekker, met spek, ui, champignons
en groenten

9,25

Flammkuchen
ORIGINAL / ORIGINAL
Belegd met spek, ui en Emmentaler kaas
FLAMMKUCHEN VAN DE MAAND /
FLAMMKUCHEN OF THE MONTH

Vraag de bediening naar onze wisselende
Flammkuchen van de maand of laat u verrassen

12,25

12,25

BROODJE GEZOND / HEALTHY SANDWICH
Pistolet met ham, kaas, een gekookt ei
en rauwkost

7,25

PANINI ZALM / PANINI SALMON
Gerookte zalm, roomkaas, rode ui, kappertjes
en tuinkruiden

9,25

TOSTI / GRILLED SANDWICH
Landbrood, wit of bruin, belegd met ham en
kaas en keuze uit ketchup of curryketchup
Met tomaat
Met brie in plaats van kaas

6,75

TOSTI HAWAÏ / GRILLED SANDWICH HAWAÏ
Landbrood, wit of bruin met ham, kaas en
een plakje ananas, met keuze uit curryketchup
of ketchup

+ 0,75
+ 1,00
7,25

CARPACCIO / CARPACCIO
Wit rustico broodje met carpaccio
van het Waardse rund, Parmezaanse kaas,
pijnboompitten en groene pestodressing

10,75

VERSE TONIJN / FRESH TUNA
Pistolet met zeer licht gegrilde tonijn,
bospaddenstoelen en een tomatensalsa

13,50

GEITENKAAS / GOAT CHEESE
Wit of bruin broodje op een bedje van rucola,
zongedroogde tomaatjes en walnoten met
warme Brabantse geitenkaas overgoten met
honing

9,75

ZACHT BROODJE / SOFT BUN
Zacht broodje met ham, kaas of rosbief

3,75

HARD BROODJE / HARD BUN
Pistolet met ham, kaas of rosbief

5,25

